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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1783/2009 af tella Pendleton, britisk statsborger, om påståede 
krænkelser af hendes personlige rettigheder i forbindelse med projekteringen af en 
ny højhastighedsjernbanelinje Tours-Bordeaux (Frankrig)

1. Sammendrag

Andrageren sætter spørgsmålstegn ved kvaliteten af de oplysninger, som offentligheden har 
fået i forbindelse med høringerne om den planlagte højhastighedsjernbanelinje Tours -
Bordeaux. Andrageren, som er direkte berørt af dette projekt, idet sporene som planlagt vil 
komme til at løbe ca. 500 meter fra hendes hus, anfører, at hun ikke har modtaget konkrete 
data om grundlaget for valget af linjeføringen. I henhold til andrageren har den foreslåede 
linje mange kurver og endog et U-sving, hvilket betyder, at den ikke opfylder kriterierne for 
en højhastighedslinje. Hun sætter spørgsmålstegn ved selve formålet med projektet som 
beskrevet i det reklamemateriale, der er uddelt til borgerne (at forbedre hastigheden på 
strækningen), og hun spørger, om der er europæisk finansiering involveret.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. marts 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Frankrigs begrundelse for at gennemføre denne højhastighedslinje er mætningen af den 
eksisterende dobbeltsporforbindelse, hvor en blandet trafik med godstog, regionale tog og 
fjerntog fører til et lavt serviceniveau. En stor efterspørgsel ligger til grund for anvendelsen af 
et offentligt-privat partnerskab, hvor en betydelig indtægt ville berettige et stort bidrag fra 
privat kapital.



PE448.708v01-00 2/3 CM\829519DA.doc

DA

Der er ikke bevilget EU-midler til anlæggelsen af denne linje.

Krænkelse af den menneskelige værdighed

Som hovedregel kan der ikke bygges offentlig infrastruktur, uden at det påvirker private 
grunde, men erhvervelse af jord eller ekistensen af en højhastighedslinje kan næppe betragtes 
som en trussel mod den menneskelige værdighed.

Vedrørende manglen på oplysninger, som skulle være til skade for andragerens menneskelige 
værdighed og potentielt en overtrædelse af EU-lovgivningen: Hvad angår de oplysninger, som 
er til rådighed for Kommissionen via andragendet, webstedet for projektet og medierne 
(fr.wikipedia.org/.../LGV_Sud_Europe_Atlantique, aquitaine.fr › Direct Région) fandt der en 
offentlig debat - som er en struktureret procedure i Frankrig på forskellige stadier i 
forbindelse med ethvert stort projekt med det formål at informere og inddrage 
lokalbefolkningen - og den blev i det store og hele efterlevet.

Denne debat opfylder forpligtelserne i kraft af VVM-direktivet (artikel 6 i direktiv 
85/337/EØF som ændret ved direktiv 97/11/EF samt Århuskonventionen og den dertil 
knyttede EF-lovgivning). 

Udsagnet fra andrageren om, at det var umuligt for hende at bedømme virkningerne af 
projektet, er i strid med kendskabet til den nøjagtige linjeføring (500 m fra andragerens have) 
og projektets art.

Virkning på miljøet/forurening

På grundlag af den påståede dårligt planlagte linjeføring skulle linjen blive ineffektiv og 
medføre mere miljøforurening end nødvendigt.

I henhold til det officielle kort over den nye linje på webstedet for "ligne à Grande Vitesse 
Sud Europe Atlantique" er der ingen U-sving eller "sving og kurver", som kan sammenlignes 
med en Formel 1-bane - linjeføringen er tværtimod helt i overensstemmelse med en 
højhastighedslinje på 300 km/t som planlagt.

Virkning på personers ret til fri bevægelighed i EU

Jernbanelinjens overskæring af motorveje og nationale veje antages at ville få en negativ 
virkning på personers ret til fri bevægelighed i EU. 

Denne antagelse er ikke berettiget, da sådanne overskæringer ikke er jernbaneoverskæringer 
og ikke griber ind i eller begrænser trafikken på disse infrastrukturer. 

Den nye højhastighedslinje, som løber parallelt med de to veje, andrageren nævner, giver rent 
faktisk en bedre bæredygtig alternativ transportform på den samme strækning i forbindelse 
med mellemlange og lange rejser i dens operationelle fase.

Yderligere spørgsmål/udtalelser
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Svaret på spørgsmålet om, hvorvidt EU blev anmodet om helt eller delvist at finansiere den 
nye foreslåede højhastighedslinje til højhastighedstog er nej: EU finansierer ikke 
gennemførelsen af denne linje, og det er ikke officielt blevet anmodet om at gøre det.
Konklusion

Det er ikke på grundlag af de anførte oplysninger muligt at fastslå krænkelser af EU-
lovgivning eller -principper, særlig af forpligtelsen til at informere og høre befolkningen eller 
af andragerens menneskelige værdighed.

Der burde ikke være særlige negative virkninger på miljøet som følge af den påståede dårlige 
planlægning af infrastrukturen, da den officielle linjeføring er fuldt ud forenelig med 
højhastighed og ikke har unormalt mange kurver. 

Endelige vil linjen i dens operationelle fase fremme EU-borgernes mobilitet. Ingen EU-regler 
om EU-borgeres frie bevægelighed bliver påvirket, da disse regler kun finder anvendelse på 
bevægelighed på tværs af grænserne."


